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ΚΑΣΑΧΩΡΙΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ
Ναφπλιο, 17/07/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Σαχ.Δ/νςθ: Παραλιακι Οδόσ Ναυπλίου Ν. Κίου
Πλθροφορίεσ: Αρ.Χατηάρασ-Ε.Μάντηαρθ
Σθλ: 2752360402-2752360398
Φαξ: 2752360403
e-mail doy@argolida.gr

ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 2258/2019
«Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ, για τθν προμικεια
εξοπλιςμοφ για τα ζργα : «Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ για τθν
κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ» Ρροχπολογιςμοφ 22.320,00 με ΦΡΑ &
«Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ WC για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ
ςχολείου Άργουσ», Ρροχπολογιςμοφ 12.932,00 € με ΦΡΑ (ςυνολικοφ Ρροχπολογιςμοφ με ΦΡΑ
35.252,00 €).
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΑΓΟΛΙΔΑΣ

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ-Ρ.Ε.

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΡΑ.ΟΔΟΣ ΝΑΥΡΛΙΟΥ-Ν.ΚΙΟΥ

Ρόλθ

ΝΑΥΡΛΙΟ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

21100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

GR251

Τθλζφωνο

2752360398-402

Φαξ

2752360403

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

doy@argolida.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ελζνθ Μάντηαρθ & Αριςτείδθσ Χατηάρασ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.ppel.gov.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.ppel.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου (Ρ.Ε. Αργολίδασ), μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι
και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ.
τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.ppel.gov.gr
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθν διεφκυνςθ : Ραρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τ.κ. 21100,
Ναφπλιο, Ρ.Ε. Αργολίδασ, Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν.
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 με ςυνοπτικό
διαγωνιςμό του αρκ.117 του ίδιου νόμου.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε: 03.071.9489.0001 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ
διδαςκαλίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ» Ρροχπολογιςμοφ
22.320,00 με ΦΡΑ & θ «Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ WC για τθν κάλυψθ
αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ», Ρροχπολογιςμοφ 12.932,00 € με ΦΡΑ (ςυνολικοφ
-
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Ρροχπολογιςμοφ με ΦΡΑ 35.252,00 €) με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ (CPV) : 44211000-2
Ο διαγωνιςμόσ αποτελείται από δφο (2) τμιματα και οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να
υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, για ζνα ι και περιςςότερα τμιματα.
ΤΜΘΜΑ 1-ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
αξία 22.320,00 €

: εκτιμϊμενθσ αξίασ 18.000,00 € πλζον ΦΡΑ 4.320,00 € ςυνολικι

ΤΜΘΜΑ 2-ΑΙΘΟΥΣΑ WC : εκτιμϊμενθσ αξίασ 10.429,03 € πλζον ΦΡΑ 2.502,97 € ςυνολικι αξία 12.932,00
€

- δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το αρκ.132.
- δικαίωμα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία που προβλζπεται από τα άρκρα 29 και 32 του Ν.4412/16
(διαπραγμάτευςθ με ι χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν ανάρτθςι τθσ ςτο ΜΘΤΤΩΟ ΚΘΜΔΘΣ και ζωσ τθν παράδοςθ
των υπό προμικεια ειδϊν και το αργότερο ζωσ 31/12/2019.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
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 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ"
 Τθν υπϋ αρικμ. 10/2017 (ΦΕΚ Βϋ 3748/24-10-2017), «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των
φορζων του Δθμοςίου».
 τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/2017 (Β' 1924) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 Το αρ.2756/23-5-17 ζγγραφο τθσ Αρχισ «διευκρινίςεισ επί τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 12, ωσ προσ
τα Γραμμάτια Σφςταςθσ Χρθματικισ Ραρακατακικθσ» (ΑΔΑ 7ΝΣΟΞΤΒ-975).
 Το αρ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 ζγγραφο του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ περί ζκδοςθσ
Ριςτοποιθτικοφ άρκρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016.
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.


Το με αρ. 278248/43083/18-10-18 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ με τα
ςυνθμμζνα ςε αυτό (Ρρογραμματικζσ Συμβάςεισ-Τεχνικι ζκκεςθ και Ρροδιαγραφζσ και
Ρροχπολογιςμό) (ΑΔΑΜ 18REQ003874802)



Τισ αρ.14/2018 & 231/2018 Αποφάςεισ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΦΧΚ7Λ1-ΝΜ1 & 6Θ187Λ1ΕΨΥ)



Τισ αρ. 113265/17354 & 113279/17362/22-4-19 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ δαπάνθσ ΚΑΕ
03.071.9489.0001 με αρ. καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν πλθρωμισ τθσ Υπθρεςίασ
1664 & 1667 και α/α βεβαίωςθσ 1718 & 1721
αντίςτοιχα (ΑΔΑΜ 19REQ004847495 &
19REQ004847938).



Τθν υπ’ αρικ. 2258/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου περί
ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, των όρων τθσ Δ/ξθσ και των επιτροπϊν (ΑΔΑ
ΩΥΓ97Λ1-Α5Ω).

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/07/2019 και ϊρα 15:00 μ.μ.

-
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Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 31/07/2019, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεία τθσ
Υπθρεςίασ μασ, Α κτίριο, Β είςοδοσ, 1οσ όροφοσ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.ppel.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Διακθρφξεισ ► Ρ.Ε. Αργολίδασ.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

-
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:





θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα (Ι και ΙΙ) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ [ΤΕΥΔ]
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, κα γίνονται από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ, κα παρζχονται επίςθσ από τα γραφεία τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται
για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα επηθπξσκέλε είηε από πξόζσπν αξκόδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε από πξόζσπν θαηά λόκν αξκόδην ηεο ρώξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του

-

6-

19PROC005289741 2019-07-17

Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ
με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό
2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ 568,58 €.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 01/03/2020, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
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13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
-
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χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
-
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αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό
φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ
κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ
προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε
κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ
ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι
ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Δεν απαιτείται από τθν παροφςα
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Δεν επιτρζπεται από τθν παροφςα
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ),
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ
φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) οποίεσ
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αποτελοφν ζγγραφο τθσ Σφμβαςθσ. Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι επίςθσ αναρτθμζνο ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου
ςτθν οποία κα αναφζρονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ κακϊσ επίςθσ και πιςτοποιθτικό από τθ
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
(διευκρίνθςθ : το εν λόγω πιςτοποιθτικό κα είναι διακζςιμο μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ λειτουργικότθτασ
του ΟΡΣ-ΣΕΡΕ, μζχρι τότε οι οικονομικοί φορείσ κα χρθςιμοποιοφν ζνορκθ βεβαίωςθ).
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι
δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ
εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
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ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ (με γνιςιο τθσ υπογραφισ) του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74
του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
όλα τα υπό προμικεια είδθ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, από τουσ
ενδιαφερόμενουσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ
(παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο
ν.4412/2016 άρκρο 92, ςτον οποίο κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ :
α) «ΡΟΣΦΟΑ»
β) ΡΕΙΦΕΕΙΑ
ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
γ)

ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ-ΡΕ

ΑΓΟΛΙΔΑΣ-Δ/ΝΣΘ

ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΘΜΑ

Για το Συνοπτικό, μειοδοτικό, ανοικτό διαγωνιςμό για τθν Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ

αίκουςασ διδαςκαλίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ» &
«Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ WC για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ
ςχολείου Άργουσ», αρ. Δ/ξθσ 2258/2019
Δ) Τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και
τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ τεχνικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα.
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(γ) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου τθσ
παρ. 2.4.2.1. τθσ παροφςασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθήο Πξνζθνξάο»
2.4.3.1 ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» περιζχει : α)
το ΤΕΥΔ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 79 & 79Α του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ
προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο επιςυνάπτεται ςτο Ραραρτθμα IΙ
τθσ παροφςασ και υπάρχει και ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. θμειϊνεται ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςτο Μζροσ ΙV του ΣΕΤΔ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a (γενικι ζνδειξθ).Σα
υπόλοιπα Μζρθ του ΣΕΤΔ κα ςυμπλθρωκοφν κανονικά.
Υποχρζωςθ υπογραφισ για το ΤΕΥΔ ζχουν οι εξισ (επί ποινι αποκλειςμοφ) :
Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν.4412/16 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 Ο ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» περιζχει τα ζγγραφα
και δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια και ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι
με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-προχπολογιςμόσ-πίνακασ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ,
ιτοι τθν τιμι, όπωσ ορίηεται κατωτζρω :
Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με δφο
(2) δεκαδικά ψθφία, επί ποινι αποκλειςμοφ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
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τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό
τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον ΡΙΝΑΚΑ του
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ
ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
21 του ν.4412/16. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω
των αρμόδιων οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτθν
ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι
προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ
των
εγγράφων
τθσ
ςφμβαςθσ.
γ) Οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των αποδεκτϊν προςφορϊν, αποςφραγίηονται
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν και ακολουκεί
ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Το
γνωμοδοτικό όργανο ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το πρακτικό
κοινοποιείται ςτο αποφαινόμενο όργανο προσ ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν.4412/16.
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3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ
παραγράφου 2.2.4 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ
παραδίδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΤΕΥΔ, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν.4412/16 είναι ψευδι ι ανακριβι, απορρίπτεται θ προςφορά του
προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε
αλθκι
ι
ακριβι
διλωςθ
θ
διαδικαςία
ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ
αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά,
θ
διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ι θ πλιρωςθ του κριτθρίου ποιοτικισ
επιλογισ, απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104,
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104,
θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί το κριτιριο ποιοτικισ
επιλογισ, θ
διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω
παραγράφουσ είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 ν.4412/16 .
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό ζωσ 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και
ποςοςτό ζωσ 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω
του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό
ανάδοχο.
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τα άρκρα 360 και επόμενα του ν.4412/16.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνο ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ και ζνδικων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Θ
ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι
θμερομθνίεσ
τθσ
δθμοςίευςθσ
και
τθσ
υποβολισ
των
προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν.4412/16, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παράγραφοσ
11 του ν.4412/16. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε
κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο
των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ
ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου,
ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ
γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
-
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
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γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

-
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ
μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ
Σφμβαςθσ.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ (Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν), ςφμφωνα με τθν παρ.3 του αρκ.350 του Ν.4412/2016 και με τθν
επιφφλαξθ τθσ ίδιασ παραγράφου και ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αρ.1191 (ΦΕΚ
969/Β/22-03-2017).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν.
4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ
ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
-
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αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ
παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που
ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

-
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
Σφμβαςθσ με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνεσ του προμθκευτι, ςτο Μουςικό Σχολείο Αργολίδασ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207
του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο
αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ
τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ
και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ
των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και πρακτικι
δοκιμαςία. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςτθ διάκεςι όλα τα πιςτοποιθτικά που κα ηθτθκοφν από τισ
προδιαγραφζσ τθσ ΕΣΥ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε
περίπτωςθ τον ανάδοχο.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ
για τθν παραλαβι των ειδϊν και εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν παραλαβι των ειδϊν για τθν ζκδοςθ των
πρωτοκόλλων παραλαβισ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
-
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ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν
υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ
αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ,
προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν
ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα
ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν,
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
Δεν επιτρζπεται θ αναπροςαρμογι τθσ τιμισ των υπό προμικεια ειδϊν.

Θ ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –ΑΠΑΙΣΗΔΙ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΙΝΑΚΑ
τον (υπο)φάκελο «Σεχνικι Προςφορά» υποβάλλονται τα κατωτζρω:
 Ρρόςφατθ Τπεφκυνθ Διλωςθ (εντόσ 15 θμερϊν πριν τθν καταλθκτικι θμ/νία υποβολισ
προςφορϊν) τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986, από τθν οποία κα προκφπτει ότι τα
προςφερόμενα είδθ τθροφν όλεσ τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ
2258/2019 Διακιρυξθσ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ
2258/2019.
 Πτι πιςτοποιθτικά προκφπτουν από τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.
 Τυχόν ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, τα οποία μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τθν παραπάνω
υπεφκυνθ διλωςθ για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1-ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΗ
ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ,
επιφάνειας 40,50μ2

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

(τεμ)

(€/τεμ)

1,00

18.000,00

ΔΑΠΑΝΗ

18.000,00

ύνολο

18.000,00

ΦΠΑ 24%

4.320,00

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

22.320,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2-ΑΙΘΟΤΑ WC
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ
ΠΡΟΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΗ
ΑΙΘΟΤΑ WC, επιφάνειας
25,00μ2

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

(τεμ)

(€/τεμ)

1,00

10.429,03

ΔΑΠΑΝΗ

10.429,03

ύνολο

10.429,03

ΦΠΑ 24%

2.502,97

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

12.932,00

-
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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ &ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΜΗΜΑΣΟ 1-ΑΙΘΟΤΑ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο επηθάλεηαο 40,50 κ2. Γηα ην ζρεδηαζκό ηεο παξνύζαο κειέηεο έρνπλ ιεθζεί
ππόςε νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΚ.
Η έδξαζε ηεο ελ ιόγσ αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζα γίλεη πάλσ ζε κηα ππάξρνπζα επηθάλεηα από
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

1. ΑΠΑΙΣΗΔΙ – ΓΔΝΙΚΑ
Η παξνύζα Σερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη
ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο θαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο ζε ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Άξγνπο- Μπθελώλ. Γηα ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο
ρξεζηκνπνηήζεθε σο αξρείν αλαθνξάο ε αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ
ρνιηθώλ Κηηξίσλ Σερληθή Πξνδηαγξαθή γη αίζνπζεο ειαθξάο ιπόκελεο πξνθαηαζθεπήο
(http://www.osk.gr/UserFiles/File/oikismos_flat_pack_specs.pdf) , θαη ε νπνία επηδέρηεθε
ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο
εγθαηάζηαζεο.
Οη Σερληθνί όξνη ησλ πξνδηαγξαθώλ απηώλ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο (ηερληθέο –
ιεηηνπξγηθέο-αηζζεηηθέο) γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ.
Οη κνλάδεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάγθεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ιόγσ εηδηθώλ
πεξηζηάζεσλ (απμεκέλεο αξηζκώλ καζεηώλ).
Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο
Πξνζθνξάο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη
αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΜΔΛΔΣΗ
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ,
ΜΔΛΔΣΔ
ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ,
ΗΥΟΜΟΝΧΗ, ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ θ.ιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο θαηά
Νόκν κειεηεηέο κεραληθνύο.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ εθόζνλ ηνπο δεηεζεί, λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνύ γηα παξόκνηα έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη.

Θα πξνηαζνύλ έλαο (1) ηύπνο κνλάδαο:


Ρύπορ Α: Κονάδα αίθοςζαρ διδαζκαλίαρ.

Οη κνλάδεο ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελεο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ (Flat - Ρack). Ο
ηύπνο Α ζα απνηειείηαη από ηξία (3) επί κέξνπο ηκήκαηα.
Οη πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ζα πξνθύπηνπλ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο, από
αθέξαηα πνιιαπιάζηα ιεηηνπξγηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θαλάβνπ, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε
ηνπνζέηεζή ηνπο κεκνλσκέλα ή ελ ζεηξά ζε ζπλδπαζκό, αλάινγα κε ηελ ηδηνκνξθία ηνπ
νηθνπέδνπ ή ηελ επηδησθόκελε αξρηηεθηνληθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ νη
αλάγθεο ηνπ δηδαθηεξίνπ πνπ ζα ζηεγαζζεί ζ' απηέο πξνζσξηλά. Οη κνλάδεο ζα
παξνπζηάδνπλ άξηηα θαη νινθιεξσκέλε αηζζεηηθή εηθόλα εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ
όςεσλ, νη δε ελ ζεηξά ηνπνζεηνύκελεο ζα εθάπηνληαη θαηά ηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπο θαη ζα
απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν. Όπνπ απαηηείηαη, νη αξκνί ζα θαιύπηνληαη κε αξκνθάιππηξα
θαηάιιειεο δηαηνκήο.
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Οη κνλάδεο ζα ηνπνζεηνύληαη ζε νπνηαδήπνηε γήπεδα ρνιείσλ θαη κεηά ηελ εθπιήξσζε
ησλ πξνζσξηλώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα κεηεγθαηάζηαζε, ζύκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ «Ο..Κ Α.Δ.». Η ζέζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο κέζα ζηα γήπεδα ζα
νξίδεηαη από ηνλ «Ο..Κ Α.Δ.». Λακβάλεηαη ππόςε όηη ζηελ ελ ζεηξά δηάηαμε ησλ κνλάδσλ,
είλαη πηζαλή ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, όπνπ ππάξρεη θιίζε ηνπ νηθνπέδνπ
(εμαζθάιηζε αλνίγκαηνο ζπξώλ, επηθαιύςεσο αξκώλ θ.ιπ.) ή θαη ζε θιηκαθσηή δηάηαμε
θάηνςεο (ελ είδε ζθαιηέξαο).
Οη ιπόκελεο κνλάδεο ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, ώζηε
λα είλαη δπλαηή, ρσξίο πξόζζεηε δαπάλε κεηαθνξηώζεσλ, ε εύθνιε & νηθνλνκηθή
κεηαθνξά ηνπο ηόζν ζηελ επεηξσηηθή όζν θαη ζηελ λεζησηηθή ρώξα θαη γηα κειινληηθή
κεηεγθαηάζηαζε.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηάθνξσλ πιηθώλ-ζπζθεπώλ πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη
λα είλαη παξόκνησλ πξνδηαγξαθώλ κε απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά.
Οη παξαθάησ ηύπνη δελ αλαθέξνληαη γηα λα δεζκεύζνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ πιηθώλ,
ζπζθεπώλ θαη κεραλεκάησλ, αιιά γηα λα θαζνξίζνπλ ην επηζπκεηό επίπεδν πνηόηεηαο,
απνδόζεσλ θαη ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ.
Σν ηειηθό πξντόλ ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΤΑ 6690/12
(ΦΔΚ 1914/Β/15-6-2012), Πξντόληα Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο, ζπκκόξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκόξθσζεο «CE»
(π.ρ. ΔΛΟΣ ΔΝ 1090 γηα θαηαζθεπέο από ράιπβα θαη αινπκίλην)
ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΩΛ ΚΝΛΑΓΩΛ


ΡΞΝΠ Α - ΚΝΛΑΓΑ ΑΗΘΝΠΑΠ ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ

Η επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο είλαη 40,5 κ2 (εμσηεξηθέο
δηαζηάζεηο 6Υ6,75κ)
κε κνξθή θαηόςεσο νξζνγώληα.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10 κ.
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70 κ
Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο απνηειείηαη από ηξία όκνηα κέξε εμσηεξηθώλ
δηαζηάζεσλ 2,25 Υ 6,0 κ, ηα νπνία ζα ζπλαξκνινγνύληαη κεηαμύ ηνπο. Σα κέξε πνπ
απνηεινύλ ηελ θάζε αίζνπζα ζα είλαη πιήξσο ζπλαξκνινγνύκελα, γηα λα ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα ηεο απξόζθνπηεο κεηαθνξάο αθόκε θαη ζε δύζβαηα ζεκεία.
Οη δηαζηάζεηο θάζε ηκήκαηνο είλαη ηέηνηεο ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο κεηαθνξάο
ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθήο άδεηαο δηέιεπζεο ππεξκεγέζνπο νρήκαηνο. Οη ζπλδέζεηο ζα
γίλνληαη ζην άλσ θαη θάησ κέξνο ησλ κεηαιιηθώλ ππνζηπισκάησλ, θαζώο θαη ζην πιαίζην
ηεο νξνθήο, ήηνη δώδεθα (12) ηνπιάρηζηνλ ζπλδέζεηο. Η όιε θαηαζθεπή ζα εμαζθαιίδεη
πιήξε αθακςία θαη δελ ζα επηηξέπεη ηαιαληώζεηο από δπλακηθέο θνξηίζεηο. Σν δάπεδν ησλ
κνλάδσλ ζα απέρεη πεξίπνπ 20cm από ηελ πθηζηάκελε δηακνξθσκέλε βάζε έδξαζεο θαη ην
ηπρόλ δεκηνπξγνύκελν θελό ζα θιείλεη ελ κέξεη πεξηκεηξηθά επηηξέπνληαο ηελ δηέιεπζε ησλ
όκβξησλ πδάησλ θαζώο θαη ηνλ αλεκπόδηζην αεξηζκό.
Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε θαηαζθεπή ηεο βάζεο ζα είλαη
πιήξσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΝ-ΙSΟ 1090:2020 κε
ειάρηζην πάρνο επηθάιπςεο Φεπδαξγύξνπ 78κm (568 gr/m2). ηηο ζέζεηο ησλ
ζπγθνιιήζεσλ ζα εθαξκνζηεί ςπρξό γαιβάληζκα. Οη πεξηκεηξηθνί δηακήθεηο θνηινδνθνί ηνπ
πιαηζίνπ δαπέδνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ4 mm. Οη πεξηκεηξηθνί εγθάξζηνη θνηινδνθνί
ηνπ πιαηζίνπ ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 120Υ80Υ3 mm. Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα εληζρύεηαη κε
εγθάξζηεο δνθίδεο θιεηζηήο δηαηνκήο 80Υ50Υ3 mm. Οη εγθάξζηεο δνθίδεο ζα ηνπνζεηνύληαη
αλά 40 cm πεξίπνπ. Κάησ από ηηο εγθάξζηεο δνθίδεο ηνπνζεηνύληαη δύν δηακήθεηο
ηξαβέξζεο 60Υ30Υ1,75 mm ζε απόζηαζε από ηα άθξα ηνπ ηειάξνπ 50 cm. Η αληνρή ζε
θηλεηό θνξηίν είλαη 350 kg/m2 . Σν πιαίζην ηνπ δαπέδνπ ζα θέξεη (από θάησ πξνο ηα
πάλσ) παλέιν πνιπνπξεζάλεο πάρνπο 0,5/60/0,5 mm, θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο 18mm
θαηεγνξίαο Δ1WBP θαη ζην ηέινο επηθνιιεκέλν κε εηδηθή ηζρπξή θόιια θύιιν ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ
2mm. Πεξηκεηξηθά ηεο αηζνύζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα αληίζηνηρα από ΛΙΝΟΣΑΠΗΣΑ
ζνβαηεπηά ή άιιν πιηθό ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο.
-
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Η νξνθή ηεο θάζε κνλάδαο ζα απνηειείηαη από κεηαιιηθό πιαίζην γαιβαληζκέλσλ δνθώλ.
Οη πεξηκεηξηθέο δηακήθεηο ζα είλαη θιεηζηήο δηαηνκήο 160Υ80Υ4 mm θαη νη πεξηκεηξηθέο
εγθάξζηεο αλνηθηήο δηαηνκήο πνπ ζα ιεηηνπξγνύλ θαη σο πεξηκεηξηθέο πδξνξξνέο. ηελ
νξνθή ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ζεξκνκνλσηηθά παλέια. Σν έλα παλέιν πεηξνβάκβαθα πάρνπο
50mm ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή εζσηεξηθά ηεο αίζνπζαο θαη ην άιιν παλέιν
πνιπνπξεζάλεο ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο ειάρηζηνπ πάρνπο 40mm ζα ηνπνζεηεζεί
εμσηεξηθά. Δλδηάκεζα ζηα δύν παλέια ζα ππάξρνπλ εγθάξζηεο δνθίδεο νξνθήο από
εληζρπκέλα ζηξαηδαξηζηά όκνηα κε εθείλα ηνπ δαπέδνπ. Όιεο νη νξνθέο ζα είλαη ζε ζέζε λα
παξαιακβάλνπλ θαηαλεκεκέλν θνξηίν 150 Kg/m2 θαη θνξηία αλεκνπίεζεο θαη ρηνληνύ
ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό θνξηίζεσλ.
Σα δύν πιαίζηα (νξνθήο θαη δαπέδνπ) ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηέζζεξηο (4) θνιώλεο
θιεηζηήο δηαηνκήο (θαηαθόξπθα ζηνηρεία), δηαζηάζεσλ θαη' ειάρηζηνλ 80X80X4mm. Σα
ηέζζεξα (4) θύξηα θαηαθόξπθα ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζηηο ηέζζεξηο (4) γσλίεο ηνπ
πιαηζίνπ .
ηελ θύξηα όςε ησλ αηζνπζώλ θαη θαζ' όιν ην κήθνο ηνπο, ππάξρεη πξνζηέγαζκα πιάηνπο
1.50m ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πιαίζην ηεο νξνθήο. Η θαηαζθεπή ηνπ πξνζηεγάζκαηνο
θαζώο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα ζπκβάιεη ζηελ
αηζζεηηθή αξηηόηεηα ηεο θαηαζθεπήο .

Σνηρώκαηα κνλάδσλ: Καηαζθεπάδνληαη από ζεξκνκνλσηηθά παλέια πεηξνβάκβαθα
ειάρηζηεο
ππθλόηεηαο
120
Κg/m3,
ζπληειεζηή
ζεξκηθήο
αγσγηκόηεηαο
ι
0,033kcal/h*m*νC θαη ζπλνιηθνύ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 0,5/50/0,5mm. Η ππθλόηεηα ησλ
κνλσηηθώλ πιηθώλ ησλ παλέισλ ζα πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη από ηα εθάζηνηε εξγνζηάζηα
θαηαζθεπήο θαη ε παξαγσγή ηνπο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξόηππνπ ΔΛΟΣ
ΔΝ 14509. ηηο ελώζεηο ησλ κνλάδσλ ή ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο, όπνπ απαηηείηαη,
ηνπνζεηνύληαη θαιαίζζεηα αξκνθάιππηξα, ρσξίο κόληκεο ζπλδέζεηο, γηα λα είλαη εύθνιε ε
αθαίξεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο.

Οη ζηέγεο ησλ κνλάδσλ, ζα είλαη πιήξσο πδαηνζηεγείο. Η ζηεξέσζε ησλ ζηνηρείσλ
ηεο ζηέγεο ηόζνλ επί ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ όζνλ θαη κεηαμύ ησλ γίλεηαη
κε ηξόπν πνπ εμαζθαιίδεη ζηαζεξόηεηα θαη ζηεγαλόηεηα.
Η κνλάδα ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ζα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ
ζεξκνκόλσζεο δώλεο Γ (ζύκθσλα κε ηνλ λέν θαλνληζκό ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ
θηηξίσλ).

Η θσηηζηηθή επηθάλεηα ηεο αίζνπζαο είλαη ακθίπιεπξε κε παξάζπξα (εκπξόο) θαη
θεγγίηεο (πίζσ) επηηπγράλνληαο παξάιιεια ην θπζηθό αεξηζκό ηεο. Οη θσηηζηηθέο
επηθάλεηεο ησλ παξαζύξσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ. ε όια ηα
εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζηηο ζέζεηο ησλ παινπηλάθσλ (πόξηεο, παξάζπξα, θεγγίηεο)
ηνπνζεηνύληαη θηγθιηδώκαηα αζθαιείαο, ραιύβδηλα , γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ &
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα . Σα παινθξύζηαιια είλαη δηπιά πάρνπο 5mm έθαζην, κε δηάθελν
> 6mm.

Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αινπκίλην
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ιεπθνύ ρξώκαηνο.
Οη δηαηνκέο (πξνθίι) ησλ αινπκηλίσλ ησλ παξαζύξσλ ζα αληηζηνηρνύλ ζηηο παξαθάησ
ελδεηθηηθέο ζεηξέο.
ΔΣΔΜ
ζεηξά E 2200 (ζπξόκελα)
Alousystem
ζεηξά
100
( »
)
EUROPA
-ζεηξά
900
(
»
)
ALOUMIL
ζεηξά
9000
(
»
)
Σα παξάζπξα ησλ αηζνπζώλ είλαη 2-θύιια επάιιεια ζπξόκελα δηαζηάζεσλ 1,95 Υ1,2 m
πεξίπνπ.
Οη θεγγίηεο ηεο αίζνπζαο είλαη δύν (2). Ο θάζε θεγγίηεο είλαη δηαζηάζεσλ 1,95Υ0,70m
πεξίπνπ απνηεινύκελνο από δύν (2) θύιια επάιιεια - ζπξόκελα.
Οη εμσηεξηθέο πόξηεο δηαζηάζεσλ 1,00X2,2m θαη αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Έρνπλ θιεηδαξηά
αζθαιείαο ηύπνπ DOMUS θαη ρεηξνιαβή, πεξηζηξέθνληαη δε θαηά 180ν ζηαζεξνπνηνύκελεο
ζηελ αλνηρηή ζέζε κε θαηάιιειν αζθαιή ηξόπν ρσξίο λα πξνεμέρνπλ από ηελ αίζνπζα.
Πξνβιέπνληαη πέληε (5) κεληεζέδεο. Οη εμώπνξηεο έρνπλ ηακπιά πιήξε ζην θάησ κέξνο θαη
ηδακηιίθη ζηαζεξό δηπιό ζην άλσ κέξνο (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2.1.11.).
-
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Πάλσ από ηελ πόξηα ζα ππάξρεη ζηαζεξόο θεγγίηεο.
Οη ηακπιάδεο ησλ εμσζύξσλ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο 18εε
επελδπκέλνη ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50mm, ή από αληίζηνηρν
παλέιν πεηξνβάκβαθα επελδπκέλν ακθίπιεπξα κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,50
mm. Οη πόξηεο έρνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - εμαξηήκαηα (όπσο π.ρ. ιάζηηρα,
βνπξηζάθηα, παξεκβύζκαηα θ.ι.π.) όπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπο. Η κνξθή
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπξώλ θαη ησλ θεγγηηώλ είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο ζεηξέο ησλ
παξαζύξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
 Δμνπιηζκνί κνλάδσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο.
Θα ηνπνζεηεζνύλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) επίηνηρεο θξεκάζηξεο ζηνλ ηνίρν έλαληη ηνπ
πίλαθα δηδαζθαιίαο. Κξεκαζηαξάθηα πίζσ ζηηο πόξηεο ησλ WC.
Θα έρνπλ θσηηζκό κε θσηηζηηθά θζνξηζκνύ (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).
Θα ηνπνζεηεζνύλ κνλάδεο Θέξκαλζεο (ζεξκνπνκπνί convectors)
ησλ
2000
W
θαηάιιεια ζηεξεσκέλεο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε θινπή ηνπο (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).
Ππξνζβεζηήξαο μεξάο θόλεσο ησλ 6 θηιώλ Ρa6 (βιέπε Η/Μ πξνδηαγξαθέο).

1.

ΒΑΦΕΣ
1.1. Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο (γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ δηαηνκή), θαζώο θαη θάζε άιιε κεηαιιηθή
επηθάλεηα γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ζα πξνζηαηεύνληαη κε βαθή, νη δε νξαηέο (εζσηεξηθέο –
εμσηεξηθέο) επηθάλεηεο κε ρξώκαηα κε θαηάιιειε πξνεξγαζία γηα πξνζθπγή ζε
γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο.
Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα όπσο θνιώλεο, αξκνθάιππηξα, πεξηκεηξηθέο πδξνξνέο θιπ ζα είλαη
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό θαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά.
Όια ηα ρξώκαηα ζα είλαη νηθνινγηθά θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ( ζηιηθόλεο,
ζηόθνη, καζηίρεο θιπ) ζα είλαη κε ηνμηθά θαη νηθνινγηθά.

2.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
2.1. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ή άιιεο θαξθηλνγόλεο θαη ηνμηθέο
νπζίεο, όια δε ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα ζπλνδεύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά έιεγρνπ
θαηαιιειόηεηαο.
2.2. Όιεο νη κνλάδεο ζα ζηεξεώλνληαη κε αζθαιείο αγθπξώζεηο ζηηο πξνο ηνύην
θαηαζθεπαζκέλεο βάζεηο, νη νπνίεο (αγθπξώζεηο) απνηεινύλ ρσξηζηό θεθάιαην ηεο
ηαηηθήο Μειέηεο (βιέπε επηζπλαπηόκελν ζρέδην).
2.3. Οη βάζεηο επί ησλ νπνίσλ ζα εδξάδνληαη νη κνλάδεο θαη ησλ δύν ηύπσλ ζα απνηεινύληαη
από πιάθα εθ beton C16/20 επί ηνπ εδάθνπο (θαηόπηλ ελδερνκέλεο εμπγίαλζεο), πάρνπο
0,15 m θαη νπιηζκέλεο κε 2 εζράξεο Φ10/15 άλσ θαη θάησ. Η θαηαζθεπή ηεο βάζεσο
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, ζηα δηδαθηήξηα ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη κνλάδεο.
2.4. Η θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ εμαζθαιίδεη πιήξε αθακςία ησλ
θνξέσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπο έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ θαηά ηελ κεηαθνξά,
θόξησζε, εθθόξησζε, εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θ.ιπ. Η αθακςία πξνζδηνξίδεηαη
αλαιπηηθά θαη απνηειεί ρσξηζηό θεθάιαην ηεο ηαηηθήο Μειέηεο.
2.5. Όιεο γεληθά νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απνηεινύληαη από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκό ράιπβα
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε άξηζηεο πνηόηεηαο βαθή θαηόπηλ ηεο ελδεδεηγκέλεο
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο, έρνπλ δε θαηαιιήισο επεμεξγαζκέλεο
ηηο αθκέο ηνπο ώζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ γξέδηα, εμνγθώκαηα, θαθόηερλα δηακνξθσκέλεο
απνιήμεηο θ.ιπ. γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
2.6. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπο γίλνληαη κε ζπγθόιιεζε
ηόμνπ ζπλερνύο ξαθήο θαηά DIN 4100, κε ειεθηξόδηα Kb 7018.
2.7. ηελ νξνθή ησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη νη
κνλάδεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη αλύςσζε. Απηά είλαη αλαπόζπαζηα ζηνηρεία ησλ
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κνλάδσλ γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε. Δπίζεο ζηε βάζε ηνπο ππάξρνπλ
θαηάιιεια άγθηζηξα ή νπέο κε ππνδνρή αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κνλάδσλ κε
πιαηθόξκεο θαη πεξνλνθόξα, απαγνξεπκέλεο πάζεο πξνεμνρήο γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
2.8. Οη ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά δίθηπα
απνρέηεπζεο (ζηα Μ.Ο.)ησλ δηακνξθσκέλσλ πηεξύγσλ πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο
(Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.), δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, αιιά ππνρξέσζε
ησλ ρνιείσλ ή Γήκσλ.
2.9. Σα θαηαηηζέκελα prospectus, όηαλ απηά δεηνύληαη από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
Γ/μεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ζα πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα prospectus λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε
λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα
δειώλεηαη όηη ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ
prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
2.10.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα
είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1 ) ρξόλν από ηελ παξαιαβή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
εγγύεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ ππό
πξνκήζεηα είδνπο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα
επηβαξύλεηαη κε θαλέλα πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηόο ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ . Δθεί πνπ απαηηείηαη,
πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιήξε εγγύεζε θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθό
έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ώζηε ην ππό πξνκήζεηα είδνο λα είλαη
ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη εηνηκόηεηαο.
2.11.
Γύλαηαη λα δεηεζεί νπνηνζδήπνηε εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα
πιηθά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΔΣ Λ Η ΘΔΠ Ξ ΟΝ Γ Η Α ΓΟ Α ΦΔΠ Γ Η Α Α ΗΘ Ν Π Α
Γεληθά
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ακολουκοφν αφοροφν τα υλικά, τισ ςυςκευζσ και τα μθχανιματα του εμπορίου
που χρθςιμοποιοφνται ςτο Ζργο και τα οποία πρζπει να είναι καινοφργια και αρίςτθσ καταςκευισ.
Τα χαρακτθριςτικά των διαφόρων υλικϊν-ςυςκευϊν που τελικά κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι παρόμοιων
προδιαγραφϊν με αυτϊν που αναφζρονται ενδεικτικά.
Οι παρακάτω τφποι δεν αναφζρονται για να δεςμεφςουν τθν προζλευςθ των υλικϊν, ςυςκευϊν και
μθχανθμάτων, αλλά για να κακορίςουν το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ, αποδόςεων και τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν.
Ππου αναφζρονται μεγζκθ που αφοροφν τθν αςφάλεια ι τθν διάρκεια ηωισ τθσ εγκατάςταςθσ , π.χ. πάχθ
ςωλθνϊςεων, πιζςεισ λειτουργίασ κ.λ.π ,οι αναγραφόμενεσ τιμζσ είναι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ και ότι τα
υλικά και οι ςυςκευζσ που δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ απορρίπτονται αμζςωσ από τθν Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ προμικειασ.

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
ΓΗΘΡΝ ΝΚΒΟΗΩΛ
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Θ απορροι των όμβριων υδάτων κα γίνεται από τθν οροφι μζςω των κάκετων κοιλοδοκϊν.

ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ των αικουςϊν, των γραφείων και των WC κα γίνουν ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ
εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων (HD384) και τισ ΤΟΤΕ που ιςχφουν, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ
κανονιςμοφσ τθσ ΔΕΘ και του ΓΟΚ κακϊσ και τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ.
Πλα τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά κα είναι πιςτοποιθμζνα με διεκνι Standards ποιότθτασ.

ΞΑΟΝΣΔΠ
Ζξω από κάκε αίκουςα, γραφείο ι WC ςε υψθλό ςθμείο κα υπάρχει ςτεγανό κουτί διακλαδϊςεωσ με αναμονι
2
θλεκτρικοφ ςωλινα για ςφνδεςθ τθσ παροχικισ γραμμισ του υποπίνακα. Θα είναι μονοφαςικι 3Χ4 mm και κα
ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό, εφ' όςον ηθτθκεί.
ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΠΩΚΑΡΑ
Σε κάκε μονάδα WC κα υπάρχουν 5 φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ.
Στισ ειςόδουσ των αικουςϊν, κα υπάρχει επίςθσ ζνα φωτιςτικό ςϊμα τφπου χελϊνασ με πλζγμα προςταςίασ και
λαμπτιρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατ’ ελάχιςτο 14W.
Τα φωτιςτικά που τοποκετοφνται γενικά ςε εξωτερικό χϊρο κα ζχουν κατάλλθλο βακμό προςταςίασ ςφμφωνα με
το κανονιςμό εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων.

Φωηιζηικά λαμπηήπων θθοπιζμού
Είναι φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςχιματοσ ράβδου, χρϊματοσ φωτόσ 34 ( white light
) και ζχουν βάςθ από χαλυβδοςωλινα DKP, πάχουσ 0,8 mm βαμμζνθ θλεκτροςτατικά εν κερμϊ με ειδικό λακ ςε
χρϊμα λευκό και ςτθ ςυνζχεια ψθμζνθ με υπζρυκρεσ ακτίνεσ ςε κερμοκραςία 180 0 C.
Θ βάςθ κα φζρει εςωτερικά ςυναρμολογθμζνα και θλεκτρικά ςυνδεδεμζνα όλα τα όργανα αφισ του λαμπτιρα,
δθλαδι :
Ρυκνωτι για τθ βελτίωςθ του ςυνθμιτόνου ,καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, κα περιλαμβάνει δε
αντίςταςθ εκφορτίςεωσ ςυνδεδεμζνθ εν ςειρά.
Στραγγαλιςτικό πθνίο ακόρυβου τφπου.
Εκκινθτι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνου τφπου από το εργοςτάςιο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ του λαμπτιρα.
Δφο λυχνιολαβζσ βαριάσ καταςκευισ με κατάλλθλο ςφςτθμα για τθν αςφαλι ςυγκράτθςθ του κάκε λαμπτιρα. Οι
επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ, ενϊ τα μζρθ ι τα εξαρτιματα που δεν είναι βαμμζνα κα ζχουν
υποςτεί επιφανειακι χθμικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ςκουριάηουν.
Γενικά, τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από αιχμθρζσ γωνίεσ και να ζχουν επαρκι ςτερεότθτα
και διαςτάςεισ, ϊςτε να μθν παραμορφϊνονται με αποτζλεςμα τθν κακι προςαρμογι του λαμπτιρα ςτισ
λυχνιολαβζσ του.
Θ βάςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα ζχει μια θλεκτρικι επαφι για τθν γείωςι του, οπζσ ςτιριξθσ και οπζσ για τθν
είςοδο των τροφοδοτικϊν καλωδίων από επάνω.
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Εφ' όςον προβλζπονται φωτιςτικά με πλαςτικό κάλυμμα, αυτό κα είναι εξ ολοκλιρου ακρυλικό, αδιαφανζσ με
χρϊμα γαλακτερό. Θ ςτεγανοποίθςθ του καλφμματοσ και τθσ μεταλλικισ ςκάφθσ κα γίνει με τθν παρεμβολι
κατάλλθλου παρεμβφςματοσ από αφρϊδεσ πλαςτικό.
Φωτιςτικά φκοριςμοφ χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου, εκτόσ από τα κακϊσ και
όπου προβλζπεται από τθν μελζτθ.
Ο τφποσ φωτιςτικοφ που χρθςιμοποιείται είναι χωρίσ κάλυμμα ,για δφο λαμπτιρεσ των 36W ενδεικτικοφ τφπου
Filigare Fil 180 2X35 T5 HF 2M.

ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
Οι ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α , 250 V με πλευρικζσ επαφζσ για τθν γείωςθ, τφπου ΣΟΥΚΟ με καπάκι για τισ
αίκουςεσ και απλοί ΣΟΥΚΟ για τουσ χϊρουσ των αικουςϊν, γραφείων .
Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α , 250 V με πλαςτικζσ επαφζσ για γείωςθ, τφπου ΟΤΚΟ, ιςχυροφ τφπου,
με προςτατευτικό κάλυμμα, κατάλλθλοι είτε για ορατι ι για χωνευτι εγκατάςταςθ.

ε κάκε αίκουςα ι γραφείο κα τοποκετθκοφν 3 ρευματοδότεσ (2 δεξιά και αριςτερά του πίνακα και ζνασ ςτθν
απζναντι πλευρά).

Επίςθσ ςε κάκε αίκουςα κα τοποκετθκεί μία διπλι πρίηα RJ45 (τθλεφϊνου και data) και με τθλεφωνικοφ
καλϊδιο εςωτερικοφ χϊρου για αγωγοφσ Φ 0,8 χιλ. με αγωγό γείωςθσ και μόνωςθ από κερμοπλαςτικι φλθ PVC
, κωράκιςθ μζςω ταινίασ αλουμινίου ι χαλκοφ ,ενδεικτικοφ τφπου 3Τ (ST) Τ. που κα καταλιγει ςε εξωτερικό
κουτί ςτεγανό με αναμονι για τθ ςφνδεςθ με το τθλεφωνικό δίκτυο.

Σζλοσ κα τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ για τα κλιματιςτικά μθχανιματα και τουσ κερμοπομποφσ ανάλογα με
τον
αρικμό
τουσ.
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Οι διακόπτεσ κα είναι χωνευτοφ τφπου με κοχλίωςθ (ΤΑΜΡΛΕ ) εξαιρετικισ καταςκευισ 10 Α, 250 V.
Οι ςτεγανοί διακόπτεσ κα είναι 10 Α , 250 V περιςτροφικοί, ιςχυροφ τφπου, κατάλλθλοι για ςτεγανι εγκατάςταςθ
χωνευτι. Οι διακόπτεσ των αικουςϊν κα είναι κομμιτατζρ.

ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ
Κάκε αίκουςα, γραφείο ι WC κα διακζτει ζνα θλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, καταςκευαςμζνο από
λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα ςε φορείσ διπλοφ Ρ, με μεταλλικι πόρτα
και με προςταςία Ι 30 κατά DIN 40050.
Μεταλλικό πλαίςιο που τοποκετείται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του πίνακα, πάνω ςτο οποίο ςτερεϊνεται θ πόρτα του
πίνακα, θ οποία κλειδϊνει με μεταλλικι κλειδαριά.
Θ πόρτα κα είναι μονόφυλλθ. Ρλάκα ςτο εμπρόςκιο μζροσ ,πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε
φορά τρφπεσ για τα όργανα του πίνακα. Στθν πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνθ με επινικελωμζνο
πλαίςιο για τθν αναγραφι των κυκλωμάτων (π.χ. φωτιςμόσ Αίκουςασ). Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο
με τζςςερισ επινικελωμζνεσ ανοξείδωτεσ βίδεσ , που κα μποροφν να βγαίνουν χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να βγαίνει
και θ πόρτα του πίνακα.
Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του ερμαρίου του πλαιςίου και τθσ πλάκασ τθσ πόρτασ κα είναι τουλάχιςτον 1,00mm.
Οι πίνακεσ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και μία τελικι ςτρϊςθ από βερνίκι.
Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια, ϊςτε τα διάφορα όργανα για διακοπι, χειριςμό, αςφάλιςθ, ενδείξεισ
κ.τ.λ. να είναι προςιτά με ευκολία μετά τθν αφαίρεςθ των εμπρόςκιων καλυμμάτων των πινάκων, να είναι
τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, θ επιςκευι και θ επανατοποκζτθςι τουσ
,χωρίσ να επθρεάηονται τα υπόλοιπα όργανα που βρίςκονται κοντά.
Οι ηυγοί των πινάκων πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν ςτερζωςθ αςφαλειϊν και μικροαυτομάτων για τθν
προςαγωγι και απαγωγι του ρεφματοσ. Θ επιτρεπόμενθ ζνταςθ κα είναι τουλάχιςτον ίδια με αυτι που επιτρζπεται
για τον διακόπτθ του πίνακα. Πλοι οι ηυγοί κα φζρουν και ςυλλεκτιριο ηυγό από χαλκό για τθ γείωςθ και ηυγό για τισ
φάςεισ και τον ουδζτερο.
Οι πίνακεσ κα ςυναρμολογθκοφν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ και κα παρζχουν άνεςθ χϊρου για τθν ςφνδεςθ των
κυκλωμάτων.
Δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν καλι και ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων, γι' αυτό κα τθρθκοφν οι εξισ αρχζσ :
Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα.
Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα ( διακόπτεσ , αςφάλειεσ ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον κατακόρυφο
άξονα του πίνακα.
Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι διατεταγμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά επίςθσ προσ τον
κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Στο επάνω μζροσ των πινάκων και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά ι ςειρζσ κα υπάρχουν κλζμενσ , ςτα οποία κα ζχουν
οδθγθκεί οι φάςεισ ,οι ουδζτεροι και οι γειϊςεισ κάκε γραμμισ ,με τζτοιο τρόπο ϊςτε ,κάκε γραμμι που ειςζρχεται
ςτον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ μόνο ςτο κλζμενσ. Οι ςειρζσ των κλζμενσ κα βρίςκονται ςε τζτοια
απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε, κάκε ςειρά που είναι πιο κάτω να βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ
του πίνακα από ότι θ προθγοφμενθ ςειρά.

-
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Οι εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ το κλζμενσ από πίςω ζτςι ϊςτε, θ επάνω επιφάνειά τουσ να είναι
ελεφκερθ για τθν εφκολθ ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων.
Οι γραμμζσ που χαρακτθρίηονται ςτα ςχζδια ςαν εφεδρικζσ κα είναι πλιρεισ και ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ.
Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικι και αιςκθτικι άποψθ, δθλαδι τα καλϊδια κα
ακολουκοφν ομαδικά ι ξεχωριςτά ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ. Στα άκρα τουσ κα είναι καλά προςαρμοςμζνα
και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και περικόχλια, δεν κα παρουςιάηουν αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ και ςτα
άκρα κα φζρουν αρικμοφσ. Με μεγάλθ επίςθσ προςοχι κα γίνει και θ πρόςδεςθ των καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου
αυτό είναι αναγκαίο.
Οι ηυγοί κα είναι χάλκινοι ,επικαςςιτερωμζνοι, ςε τυποποιθμζνεσ διατομζσ.
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτον προσ αυτζσ που αναγράφονται ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ άφιξθσ και
αναχϊρθςθσ.
Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ του θλεκτρικοφ πίνακα κα είναι :
1 ραγοδιακόπτθσ 3X40 Α
1 αςφαλειοαποηεφκτθσ NEOZED 3X25 A
1 ρελαί διαρροισ 30mΑ - 3X40 Α
1 μικροαυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ
1 αυτόματθ αςφάλεια WL 1X16 Α για το κφκλωμα των ρευματοδοτϊν
1 αυτόματθ αςφάλεια WL 1X16 Α για κάκε κερμαντικό ςϊμα ι κλιματιςτικό
1 αυτόματθ αςφάλεια WL 1X10 Α για το κφκλωμα φωτιςμοφ ενδεικτικζσ λυχνίεσ.
Ο πλιρθσ εξοπλιςμόσ του πίνακα κάκε αίκουςασ κα προκφπτει από τθ θλεκτρολογικι μελζτθ που κα εκπονθκεί
από τουσ ςυμμετζχοντεσ.

ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ
2

2

Οι θλεκτρικζσ καλωδιϊςεισ κα είναι ΝΥΜ 3X1.5mm και 3X2.5 mm για φωτιςτικά ςϊματα και ρευματοδότεσ
αντίςτοιχα και κα τοποκετθκοφν ςε πλαςτικό κανάλι ανάλογθσ διατομισ διαιροφμενου τφπου, ενϊ τα κουτιά των
διακοπτϊν και διακλαδϊςεων κα είναι πλαςτικά ςτεγανά. Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ κα είναι επίτοιχεσ.
Φςτερα από ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ, οι γραμμζσ ςτθν οροφι μπορεί να μθν είναι ορατζσ αλλά τοποκετθμζνεσ με
εφκαμπτουσ ςωλινεσ τφπου SIBI ανάμεςα ςτο πάνελ οροφισ και τθν κεραμοειδι λαμαρίνα.
Στισ διελεφςεισ των θλεκτρικϊν γραμμϊν από τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ και τα πάνελ κα τοποκετθκοφν
ελαςτικοί δακτφλιοι για λόγουσ αςφαλείασ.

ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΝ - ΓΔΗΩΠΖ

Θ εγκατάςταςθ του αλεξικζραυνου και τθσ γείωςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197.

Σελίδα 35

19PROC005289741 2019-07-17
Για τθν προςταςία από τουσ κεραυνοφσ προβλζπεται θ κωράκιςι με τθ βοικεια γυμνϊν αγωγϊν Φ 8mm
από κράμα αλουμινίου (AIMgSi) μετά των αντίςτοιχων ςτθριγμάτων ανά 50 εκ., που δθμιουργοφν
κωράκιςθ τφπου κλωβοφ με το οποίο κα ςυνδεκοφν τα μεταλλικά μζρθ .
Θ προςταςία κα γίνει για κάκε μεμονωμζνθ αίκουςα ι για ςυςτοιχία οικίςκων.

ΑΓΩΓΝΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
Στο δϊμα (ςτζγθ) των κτιρίων κα εγκαταςτακεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8mm από κράμα αλουμινίου (AIMgSi) ι
χαλφβδινο κερμά επιψευδαργυρωμζνο αγωγό Φ 8mm. Ο αγωγόσ κα ςυγκρατείται με ανάλογου υλικοφ ςτθρίγματα
ανά 50 εκ., περίπου με τθν ανάλογθ ςτεγανοποίθςι τουσ.
Τυχόν υπερυψωμζνεσ καταςκευζσ κα προςτατεφονται ιδιαίτερα με ακίδεσ.
Πε πεπίπηωζη πος ηοποθεηούνηαι αίθοςζερ ζε ζειπά (ζςζηοισία οικίζκων), θα έσοςν ζςνέσεια μεηαξύ
ηοςρ οι αγωγοί πποζηαζίαρ.
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ
Γηα κεκνλσκέλε Αίζνπζα : Τν δίθηπν πξνζηαζίαο ελώλεηαη ζε δύν δηακεηξηθέο ζέζεηο,· κε αγσγνύο
θαζόδνπ από θξάκα αινπκηλίνπ (AIMgSi ) ή ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν από γπκλό αγσγό Φ
10mm, όπνπ θάζε αγσγόο θαζόδνπ κεηά ησλ αληηζηνίρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ θαηαιήγεη ζε έλα
εηδηθό θξεάηην αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην. Δηεπθξηλίδεηαη όηη
θάζε κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - ΜΟ ζα θέξνπλ δύν εηδηθά θξεάηηα αιεμηθεξαύλνπ κε δύν
ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.
Κάκε αγωγόσ κακόδου πριν από τθν είςοδό του ςτο ζδαφοσ και μζχρι φψουσ 2 m κα περιβλθκεί με γαλβανιςμζνο
ςωλινα Φ 1 1/4" . Ο ςωλινασ αυτόσ πρζπει να ανοιχκεί ςτθν γενζτειρά του με πριόνιςμα για τθ δθμιουργία
διακζνου αζρα προσ αποφυγι παραςιτικοφ πουπινιςμοφ τθσ γραμμισ κακόδου.

ΓΗΘΡΝ ΓΔΗΩΠΖΠ
Ν κάθε αγωγόρ γείωζηρ θα καηαλήγει ζε ειδικά θπεάηια αλεξικέπαςνος, δηλαδή για μεμονωμένη
Αίθοςζα - Γπαθείο - ΚΝ δύο ηοςλάσιζηον θπεάηια ανά αίθοςζα με δύο σάλκινα ηλεκηπόδια γειώζεωρ
ανά θπεάηιο.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται , με ειδικό γειωςόμετρο να ελζγξει τθν αντίςταςθ που δεν πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ από 10 Ω. Με τθν παραλαβι ο προμθκευτισ κα βεβαιϊςει εγγράφωσ ότι θ αντίςταςθ δεν είναι
μεγαλφτερθ από 10 Ω.
Δπιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηωζη πος ηοποθεηούνηαι αίθοςζερ ζε ζειπά (ζςζηοισία οικίζκων), ο απιθμόρ
ηων θπεαηίων με ηα ανηίζηοισα διπλά σάλκινα ηλεκηπόδια γείωζηρ ανά θπεάηιο, θα είναι ηοςλάσιζηον
όζορ ο απιθμόρ ηων αιθοςζών, ή γπαθείων ή WC ζςν ένα.
Πηα ζημεία ζύνδεζηρ ηος αγωγού καθόδος με ηα δύο ηλεκηπόδια σαλκού αλεξικέπαςνος θα
ηοποθεηηθεί διμεηαλλικό έλαζμα για ηην αποθςγή ηλεκηπόλςζηρ.

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Ελιφκθςαν υπ' όψθ ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων Ρ.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. τθσ 17/2/1988), τα
Ραραρτιματα Α, Β, Γ και Δ τθσ υπ' αρικ. 3/1980 Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ, οι ςχετικοί κανονιςμοί του ΕΛΟΤ.
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ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4.4 του άρκρου 7 των ειδικϊν διατάξεων δεν απαιτείται θ τοποκζτθςθ αυτόματου
ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ.

ΚΝΛΗΚΝ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ -ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ
ΘΑΡΑΠΒΔΠΖΠ
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4.3 και 4.5 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 71/1988, δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό
πυροςβεςτικό δίκτυο και αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθ

ΦΩΣΙΜΟ ΑΦΑΛΕΙΑ

Θα τοποκετθκοφν δφο φωτιςτικά αςφαλείασ, εκ των οποίων το ζνα με ζνδειξθ εξόδου κινδφνου πάνω από τθν
πόρτα εξόδου.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ &ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΜΗΜΑΣΟ 2-ΑΙΘΟΤΑ WC
ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ
Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο
αίζνπζαο WC επηθάλεηαο 25,00 κ2. Γηα ην ζρεδηαζκό ηεο παξνύζαο κειέηεο έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΚ.
Η έδξαζε ηεο ελ ιόγσ αίζνπζαο ζα γίλεη πάλσ ζε κηα ππάξρνπζα επηθάλεηα από νπιηζκέλν
ζθπξόδεκα.

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

2. ΑΠΑΙΣΗΔΙ – ΓΔΝΙΚΑ
Η παξνύζα Σερληθή πξνδηαγξαθή αλαθέξεηαη ζηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη
ηνπνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ειαθξηάο θαηαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αίζνπζεο WC ζε
ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ Άξγνπο- Μπθελώλ. Γηα ηε ζύληαμε ηεο παξνύζαο ρξεζηκνπνηήζεθε
σο αξρείν αλαθνξάο ε αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ Κηηξίσλ
Σερληθή
Πξνδηαγξαθή
γη
αίζνπζεο
ειαθξάο
ιπόκελεο
πξνθαηαζθεπήο
(http://www.osk.gr/UserFiles/File/oikismos_flat_pack_specs.pdf) , θαη ε νπνία επηδέρηεθε ηηο
αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο
εγθαηάζηαζεο.
Οη Σερληθνί όξνη ησλ πξνδηαγξαθώλ απηώλ απνηεινύλ ηηο απαηηήζεηο (ηερληθέο –ιεηηνπξγηθέοαηζζεηηθέο) γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κνλάδσλ.
Οη κνλάδεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάγθεο πξνζσξηλήο ζηέγαζεο ιόγσ εηδηθώλ
πεξηζηάζεσλ (απμεκέλεο αξηζκώλ καζεηώλ).
Οη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ ππνβνιή ηεο
Πξνζθνξάο ηνπο ζα θαηαζέζνπλ πιήξεηο θαη
αλαιπηηθέο κειέηεο ησλ κνλάδσλ (ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ, ΜΔΛΔΣΗ
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ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ, ΜΔΛΔΣΔ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ, ΗΥΟΜΟΝΧΗ,
ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΛΔΞΙΚΔΡΑΤΝΟΤ θ.ιπ.) ππνγεγξακκέλεο από ηνπο θαηά Νόκν κειεηεηέο
κεραληθνύο.
Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ εθόζνλ ηνπο δεηεζεί, λα παξέρνπλ ζηνηρεία ζηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνύ γηα παξόκνηα έξγα πνπ έρνπλ θαηαζθεπάζεη.

2.12.
Θα προτακοφν ζνασ (1) τφποσ μονάδασ:
ΚΝΛΑΓΑ ΣΩΟΩΛ ΓΗΔΗΛΖΠ (Κ.Ν.)
Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο (WC) έρεη εκβαδόλ: 25,00κ2 κε ειάρηζηε εμσηεξηθή δηάζηαζε:
4,20κ.
Θα έρεη επίπεδε ζηέγε κε ραξαθηεξηζηηθά:
α. ειάρηζην εμσηεξηθό ύςνο 3,10κ
β. ειάρηζην εζσηεξηθό ειεύζεξν ύςνο 2,70κ.

2.13.
Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ θαζώο θαη ηα ζρεηηθά Σερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, είλαη ίδηα, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο
Μνλάδαο ηεο Αίζνπζαο Γηδαζθαιίαο θαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EN ISO 1090/20.
2.14.
ρεηηθά κε ην πξνζηέγαζκα ηεο Κπξίαο όςεο, θαη γηα ηα ζόθνξα, ηζρύνπλ όζα
αλαγξάθνληαη ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν γηα ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
2.15.
Όζνλ αθνξά ηα ηνηρώκαηα ηεο Μνλάδαο, ζηηο κνλώζεηο δαπέδνπ θαη νξνθήο ηζρύνπλ
όζα αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο παξαγξάθνπο ηεο πεξηγξαθήο ηεο Αίζνπζαο Γηδ/ιίαο.

3.

Η Μνλάδα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο απνηειείηαη από ηξεηο (6) ζέζεηο wc (ηξεηο (3) αγνξηώλ θαη
ηξεηο (3) θνξηηζηώλ) κε εκβαδόλ 2,00κ2 έθαζηνο θαη ηνλ ρώξν γηα ηνπο ληπηήξεο.
Η επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ ηεο κνλάδαο ζα είλαη από θεξακηθά πιαθίδηα ελδεηθηηθώλ
δηαζηάζεσλ 20Υ20cm θαηεγνξίαο ζθιεξόηεηαο Group 4, ειιεληθήο θαηαζθεπήο,
επηθνιιεκέλα ζην θόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε εηδηθή ειαζηηθή θόιια πιαθηδίσλ ελδεηθηηθνύ
ηύπνπ Ceramit -CM- 17 ηεο Ceresit. Σα θεξακηθά πιαθάθηα ζα ηνπνζεηεζνύλ κε αξκό
0,50cm.

3.1. ε θάζε ζέζε wc ζα ππάξρεη ιεθάλε επξσπατθνύ ηύπνπ, κε θάιπκκα, δνρείν (θαδαλάθη)
ρακειήο θαη ραξηνζήθε κεηαιιηθή επηληθεισκέλε.
3.2. Πξνβιέπνληαη ηέζζεξηο (4) ληπηήξεο (δύν (2) ζησλ αγνξηώλ θαη δύν (2) ζησλ θνξηηζηώλ)
θνινλάηνη ζηνλ αληίζηνηρν ρώξν. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί ζηελ ζηήξημε ησλ ληπηήξσλ
θαη ζηελ επαθή ηνπο κε ην εμσηεξηθό παλό.
Πάλσ από θάζε ληπηήξα ζα ηνπνζεηείηαη θαζξέθηεο κε ειάρηζηεο δηαζηάζεηο 400Υ600Υ5cm

3.3. Σα δηαρσξηζηηθά παλό ησλ ζέζεσλ ησλ wc ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο απηά ησλ
εμσηεξηθώλ ηνηρσκάησλ, ζα έρνπλ πάρνο 30 mm θαη' ειάρηζηνλ θαη ζα απέρνπλ από ην
δάπεδν 20 cm κέρξη ύςνπο 220εθ.
3.4. Οη εμώζπξεο ησλ wc, ζα είλαη ηδίαο θαηαζθεπήο όπσο νη πόξηεο ησλ αηζνπζώλ (βι. §
αληίζηνηρε ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο). Θα έρνπλ δηαζηάζεηο 1,00Υ2,20m πεξίπνπ θαη ζα
αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Οη εζώζπξεο ησλ wc δηαζηάζεσλ 0,80Υ2,20 m ζα αλνίγνπλ πξνο ηα
κέζα θαη ζα απέρνπλ από ην δάπεδν 20cm δει. ην θύιιν ηεο πόξηαο ζα είλαη 0,70Υ2,00. Η
θαηαζθεπή ηνπο ζα είλαη όκνηα όπσο απηή ησλ εμσηεξηθώλ ζπξώλ ησλ wc. Οη θάζεο ησλ
ζπξώλ εμ αινπκηλίνπ ζα ζηεξεώλνληαη ζε πιαίζην κεηαιιηθό γαιβαληζκέλν ελ ζεξκώ
ειάρηζηεο δηαηνκήο 100Υ40Υ2mm θαη ρξώκαηνο ιεπθνύ.
3.5. Η θσηηζηηθή επηθάλεηα είλαη ίζε κε ην 1/10 ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ θαη ν θπζηθόο
αεξηζκόο επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θεγγηηώλ, (έλαο γηα θάζε ζέζε wc) νη νπνίνη είλαη όινη αλά
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δύν επάιιεινη. Διάρηζηε δηάζηαζε θεγγίηε:0,70Υ0,95 m. Ο θσηηζκόο επηηπγράλεηαη κε
ηέζζεξα θσηηζηηθά ζώκαηα ππξάθησζεο ("ρειώλεο" κε πιέγκα πξνζηαζίαο) - 2 ζηελ νξνθή
πάλσ από θάζε ρώξν wc θαη 2 πάλσ από ηνλ ρώξν ησλ ληπηήξσλ.
3.6. Η όιε ζύλδεζε ησλ κνλάδσλ wc εμαζθαιίδεη πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα. Σα
επελδπηηθά πιηθά δαπέδσλ θαη ηνίρσλ είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη εμαζθαιίδνπλ θαη απηά
πιήξε πγξνκόλσζε θαη ζηεγαλόηεηα θαζώο θαη αλζεθηηθόηεηα θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε απνζπλαξκνιόγεζε.

4.

ΒΑΦΕΣ
4.1. Ο κεηαιιηθόο ζθειεηόο (γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ δηαηνκή), θαζώο θαη θάζε άιιε κεηαιιηθή
επηθάλεηα γαιβαληζκέλε ελ ζεξκώ ζα πξνζηαηεύνληαη κε βαθή, νη δε νξαηέο (εζσηεξηθέο –
εμσηεξηθέο) επηθάλεηεο κε ρξώκαηα κε θαηάιιειε πξνεξγαζία γηα πξνζθπγή ζε
γαιβαληζκέλεο επηθάλεηεο.
Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα όπσο θνιώλεο, αξκνθάιππηξα, πεξηκεηξηθέο πδξνξνέο θιπ ζα είλαη
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκό θαη βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά.
Όια ηα ρξώκαηα ζα είλαη νηθνινγηθά θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ( ζηιηθόλεο,
ζηόθνη, καζηίρεο θιπ) ζα είλαη κε ηνμηθά θαη νηθνινγηθά.

5.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ
5.1. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην ή άιιεο θαξθηλνγόλεο θαη ηνμηθέο νπζίεο,
όια δε ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα ζπλνδεύνληαη κε πηζηνπνηεηηθά έιεγρνπ
θαηαιιειόηεηαο.
5.2. Όιεο νη κνλάδεο ζα ζηεξεώλνληαη κε αζθαιείο αγθπξώζεηο ζηηο πξνο ηνύην
θαηαζθεπαζκέλεο βάζεηο, νη νπνίεο (αγθπξώζεηο) απνηεινύλ ρσξηζηό θεθάιαην ηεο ηαηηθήο
Μειέηεο (βιέπε επηζπλαπηόκελν ζρέδην).
5.3. Οη βάζεηο επί ησλ νπνίσλ ζα εδξάδνληαη νη κνλάδεο θαη ησλ δύν ηύπσλ ζα απνηεινύληαη από
πιάθα εθ beton C16/20 επί ηνπ εδάθνπο (θαηόπηλ ελδερνκέλεο εμπγίαλζεο), πάρνπο 0,15 m
θαη νπιηζκέλεο κε 2 εζράξεο Φ10/15 άλσ θαη θάησ. Η θαηαζθεπή ηεο βάζεσο απνηειεί
ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ, ζηα δηδαθηήξηα ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ νη κνλάδεο.
5.4. Η θαηαζθεπή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ κνλάδσλ εμαζθαιίδεη πιήξε αθακςία ησλ
θνξέσλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ ηνπο έλαληη ησλ θαηαπνλήζεσλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θόξησζε,
εθθόξησζε, εγθαηάζηαζε, κεηεγθαηάζηαζε θ.ιπ. Η αθακςία πξνζδηνξίδεηαη αλαιπηηθά θαη
απνηειεί ρσξηζηό θεθάιαην ηεο ηαηηθήο Μειέηεο.
5.5. Όιεο γεληθά νη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απνηεινύληαη από γαιβαληζκέλν ελ ζεξκό ράιπβα
όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2.1.3., κε άξηζηεο πνηόηεηαο βαθή θαηόπηλ ηεο ελδεδεηγκέλεο
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη νμείδσζεο, έρνπλ δε θαηαιιήισο επεμεξγαζκέλεο
ηηο αθκέο ηνπο ώζηε λα κελ παξνπζηάδνπλ γξέδηα, εμνγθώκαηα, θαθόηερλα δηακνξθσκέλεο
απνιήμεηο θ.ιπ. γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
5.6. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ηνπο γίλνληαη κε ζπγθόιιεζε ηόμνπ
ζπλερνύο ξαθήο θαηά DIN 4100, κε ειεθηξόδηα Kb 7018.
5.7. ηελ νξνθή ησλ κνλάδσλ ππάξρνπλ θαηάιιεια άγθηζηξα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθνληαη νη
κνλάδεο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη αλύςσζε. Απηά είλαη αλαπόζπαζηα ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ
γηα πεξαηηέξσ κεηαθνξά θαη επαλεγθαηάζηαζε. Δπίζεο ζηε βάζε ηνπο ππάξρνπλ θαηάιιεια
άγθηζηξα ή νπέο κε ππνδνρή αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ κνλάδσλ κε πιαηθόξκεο θαη
πεξνλνθόξα, απαγνξεπκέλεο πάζεο πξνεμνρήο γηα ιόγνπο αζθαιείαο.
5.8. Οη ζπλδέζεηο ησλ κνλάδσλ κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή θαζώο θαη ηα εμσηεξηθά δίθηπα
απνρέηεπζεο (ζηα Μ.Ο.)ησλ δηακνξθσκέλσλ πηεξύγσλ πξνο ηα Γίθηπα Κνηλήο Χθειείαο
(Γ.Δ.Η, ΔΤΓΑΠ θ.ι.π.), δελ απνηεινύλ κέξνο ηεο παξνύζαο Πξνκήζεηαο, αιιά ππνρξέσζε
ησλ ρνιείσλ ή Γήκσλ.
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5.9. Σα θαηαηηζέκελα prospectus, όηαλ απηά δεηνύληαη από ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Γ/μεο,
ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηόηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα
πξέπεη ηα θαηαηηζέκελα prospectus λα ζπλνδεύνληαη από ππεύζπλε δήισζε λνκίκσο
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη
ηα αλαγξαθόκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ prospectus ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ.
5.10.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππό πξνκήζεηα
είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1 ) ρξόλν από ηελ παξαιαβή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
εγγύεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ζα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ ππό πξνκήζεηα
είδνπο πξνεξρόκελε από ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξύλεηαη κε θαλέλα
πνζόλ γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο εθηόο
ησλ αλαιώζηκσλ πιηθώλ . Δθεί πνπ απαηηείηαη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ πιήξε εγγύεζε θαη ε
ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη γηα πξνιεπηηθό έιεγρν ζπληήξεζεο, ζε ηαθηηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, ώζηε ην ππό πξνκήζεηα είδνο λα είλαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη
εηνηκόηεηαο.
5.11.
Γύλαηαη λα δεηεζεί νπνηνζδήπνηε εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα
πιηθά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.

ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
ΡΔΣ Λ Η ΘΔΠ Ξ ΟΝ Γ Η Α ΓΟ Α ΦΔΠ Γ Η Α W C
Γεληθά
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ακολουκοφν αφοροφν τα υλικά, τισ ςυςκευζσ και τα μθχανιματα του εμπορίου που
χρθςιμοποιοφνται ςτο Ζργο και τα οποία πρζπει να είναι καινοφργια και αρίςτθσ καταςκευισ.
Τα χαρακτθριςτικά των διαφόρων υλικϊν-ςυςκευϊν που τελικά κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι παρόμοιων
προδιαγραφϊν με αυτϊν που αναφζρονται ενδεικτικά.
Οι παρακάτω τφποι δεν αναφζρονται για να δεςμεφςουν τθν προζλευςθ των υλικϊν, ςυςκευϊν και μθχανθμάτων,
αλλά για να κακορίςουν το επικυμθτό επίπεδο ποιότθτασ, αποδόςεων και τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.
Ππου αναφζρονται μεγζκθ που αφοροφν τθν αςφάλεια ι τθν διάρκεια ηωισ τθσ εγκατάςταςθσ , π.χ. πάχθ
ςωλθνϊςεων, πιζςεισ λειτουργίασ κ.λ.π ,οι αναγραφόμενεσ τιμζσ είναι οι ελάχιςτεσ επιτρεπόμενεσ και ότι τα υλικά
και οι ςυςκευζσ που δεν καλφπτουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ απορρίπτονται αμζςωσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν ι τθν Επιτροπι παραλαβισ τθσ προμικειασ.
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ
ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ
Α) ΠΩΙΖΛΩΠΔΗΠ
Το δίκτυο φδρευςθσ κα καταςκευαςτεί με πλαςτικοφσ ςωλινεσ DN15 με προςτατευτικι επζνδυςθ. Θα υπάρχει
αναμονι 3/4 " με διακόπτθσ για ςφνδεςθ με το δίκτυο φδρευςθσ. Σε κάκε υποδοχζα κα υπάρχει διακόπτθσ
επιχρωμιωμζνοσ.
Β) ΘΟΝΛΝΗ
Θα είναι επιχρωμιωμζνοι, ορειχάλκινοι. Στο άκρο τουσ κα φζρουν ςπείρωμα ι ρακόρ για ςφνδεςθ με ελαςτικό
ςωλινα. Ρριν από κάκε κρουνό κα τοποκετθκεί διακόπτθσ - καμπάνα.
Γ) ΛΗΞΡΖΟΔΠ
Οι νιπτιρεσ κα είναι κολονάτοι, καταςκευαςμζνοι από λευκι υαλϊδθ πορςελάνθ, κα ζχουν ορκογϊνιο ςχιμα με
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ και οι διαςτάςεισ κα είναι:
Για το διδακτικό προςωπικό και μακθτζσ : 52X43
Οι νιπτιρεσ φζρουν διάταξθ για υπερχείλιςθ, διαμορφωμζνεσ κζςεισ για τοποκζτθςθ ςαπουνιοφ και τρφπα για να
προςαρμόηεται θ βαλβίδα εκκζνωςθσ Φ 1 1/2" και κα ςυνοδεφεται από τα εξισ εξαρτιματα:
Βαλβίδα εκκζνωςθσ
Ραγίδα διαμζτρου Φ 1 1/4" για τθν ςφνδεςθ του νιπτιρα με τον ςωλινα αποχζτευςθσ, ορειχάλκινθ,
επιχρωμιωμζνθ, που να κακαρίηεται εφκολα.
Ελαςτικό πϊμα με αλυςίδα χρωμζ για τθν ζμφραξθ τθσ τρφπασ τθσ βαλβίδασ αποχζτευςθσ.
Γ) ΙΔΘΑΛΖ W.C. ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΡΞΝ
Οι λεκάνεσ κα είναι καταςκευαςμζνεσ από λευκι υαλϊδθ πορςελάνθ με ενςωματωμζνθ παγίδα (ςιφϊνι) και κα
ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά:
Είδοσ Μ.Ο.
Διδακτικοφ προςωπικοφ- μακθτϊν

Διαςτάςεισ (cm)
46X36

Υψοσ (cm)
35

Θα ζπλνδεύνληαη επίζεο από:
Πιαζηηθό θάζηζκα ιεπθό κε θάιπκκα
Δηδηθό εμάξηεκα γηα πξνζαξκνγή ηεο ιεθάλεο κε ην δνρείν πιύζεο. Οη ιεθάλεο ζα ζπλνδεύνληαη από
πιαζηηθά θαδαλάθηα θαη ραξηνζήθεο.

Δ) ΓΝΣΔΗΝ ΞΙΠΖΠ
Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ δνρεία ρακειήο πίεζεο από εληζρπκέλν ιεπθό πιαζηηθό πνπ ηνπνζεηνύληαη
πάλσ ζηε ιεθάλε.

ΠΡ) ΣΑΟΡΝΘΖΘΖ
Θα είλαη κεηαιιηθή επηληθεισκέλε θαη ζα ζπλνδεύεη θάζε ιεθάλε W.C.
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Ε) ΘΑΘΟΔΞΡΖΠ ΡΝΗΣΝ
πλνδεύνπλ θάζε ληπηήξα. Θα έρνπλ πάρνο 4 mm θαη θηιέην πάρνπο 1cm, νη δε δηαζηάζεηο ηνπο ζα
είλαη αλάινγεο κε ηνλ ληπηήξα πνπ ζπλνδεύνπλ.
Κάζε θαζξέπηεο ζα ζηεξίδεηαη κε βίδεο θαη αληίζηνηρα θαιύκκαηα ρξσκέ.

ΓΗΘΡΝ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ
Θα θαηαζθεπαζηεί κε πιαζηηθνύο ζσιήλεο U-PVC 6atm, κε εζσηεξηθή δηάκεηξν γηα ηηο ιεθάλεο Φ100
mm θαη γηα ηνπο ληπηήξεο Φ40 mm.
Θα ππάξρεη δίθηπν εμαεξηζκνύ γηα ηηο ιεθάλεο κε πιαζηηθό ζσιήλα Φ 75 mm.
Σέινο ην όιν δίθηπν ζα θαηαιήγεη ζε αλακνλή γηα ηε ζύλδεζε κε ην δίθηπν πόιεο κε Φ100 mm.

ΓΗΘΡΝ ΝΚΒΟΗΩΛ
Η απνξξνή ησλ όκβξησλ πδάησλ ζα γίλεηαη από ηελ νξνθή κέζσ ησλ θάζεησλ θνηινδνθώλ.

ΖΙΔΘΡΟΗΘΔΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ
Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ αηζνπζώλ, ησλ γξαθείσλ θαη ησλ WC ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνύο εζσηεξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (HD384) θαη ηηο ΣΟΣΔ πνπ ηζρύνπλ, ηνπο θαλόλεο ηεο
ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνύο ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΓΟΚ θαζώο θαη ηηο επξσπατθέο
πξνδηαγξαθέο.
Όια ηα ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα κε δηεζλή Standards πνηόηεηαο.

ΞΑΟΝΣΔΠ
Ζξω από κάκε αίκουςα, γραφείο ι WC ςε υψθλό ςθμείο κα υπάρχει ςτεγανό κουτί διακλαδϊςεωσ με αναμονι
2
θλεκτρικοφ ςωλινα για ςφνδεςθ τθσ παροχικισ γραμμισ του υποπίνακα. Θα είναι μονοφαςικι 3Χ4 mm και κα
ςυνοδεφεται από επίςθμο πιςτοποιθτικό, εφ' όςον ηθτθκεί.
ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΠΩΚΑΡΑ
Σε κάκε μονάδα WC κα υπάρχουν 5 φωτιςτικά ςϊματα φκοριςμοφ.
Στισ ειςόδουσ των αικουςϊν, κα υπάρχει επίςθσ ζνα φωτιςτικό ςϊμα τφπου χελϊνασ με πλζγμα προςταςίασ και
λαμπτιρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κατ’ ελάχιςτο 14W.
Τα φωτιςτικά που τοποκετοφνται γενικά ςε εξωτερικό χϊρο κα ζχουν κατάλλθλο βακμό προςταςίασ ςφμφωνα με το
κανονιςμό εςωτερικϊν εγκαταςτάςεων.

Φωηιζηικά λαμπηήπων θθοπιζμού
Είναι φωτιςτικά ςϊματα κατάλλθλα για λαμπτιρεσ φκοριςμοφ ςχιματοσ ράβδου, χρϊματοσ φωτόσ 34 ( white light )
και ζχουν βάςθ από χαλυβδοςωλινα DKP, πάχουσ 0,8 mm βαμμζνθ θλεκτροςτατικά εν κερμϊ με ειδικό λακ ςε
χρϊμα λευκό και ςτθ ςυνζχεια ψθμζνθ με υπζρυκρεσ ακτίνεσ ςε κερμοκραςία 180 0 C.
Θ βάςθ κα φζρει εςωτερικά ςυναρμολογθμζνα και θλεκτρικά ςυνδεδεμζνα όλα τα όργανα αφισ του λαμπτιρα,
δθλαδι :
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Ρυκνωτι για τθ βελτίωςθ του ςυνθμιτόνου ,καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ, κα περιλαμβάνει δε
αντίςταςθ εκφορτίςεωσ ςυνδεδεμζνθ εν ςειρά.
Στραγγαλιςτικό πθνίο ακόρυβου τφπου.
Εκκινθτι άριςτθσ ποιότθτασ εγκεκριμζνου τφπου από το εργοςτάςιο τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ του λαμπτιρα.
Δφο λυχνιολαβζσ βαριάσ καταςκευισ με κατάλλθλο ςφςτθμα για τθν αςφαλι ςυγκράτθςθ του κάκε λαμπτιρα. Οι
επαφζσ των λυχνιολαβϊν κα είναι επαργυρωμζνεσ, ενϊ τα μζρθ ι τα εξαρτιματα που δεν είναι βαμμζνα κα ζχουν
υποςτεί επιφανειακι χθμικι επεξεργαςία, ϊςτε να μθν ςκουριάηουν.
Γενικά, τα φωτιςτικά ςϊματα πρζπει να είναι απαλλαγμζνα από αιχμθρζσ γωνίεσ και να ζχουν επαρκι ςτερεότθτα
και διαςτάςεισ, ϊςτε να μθν παραμορφϊνονται με αποτζλεςμα τθν κακι προςαρμογι του λαμπτιρα ςτισ
λυχνιολαβζσ του.
Θ βάςθ κάκε φωτιςτικοφ ςϊματοσ κα ζχει μια θλεκτρικι επαφι για τθν γείωςι του, οπζσ ςτιριξθσ και οπζσ για τθν
είςοδο των τροφοδοτικϊν καλωδίων από επάνω.
Εφ' όςον προβλζπονται φωτιςτικά με πλαςτικό κάλυμμα, αυτό κα είναι εξ ολοκλιρου ακρυλικό, αδιαφανζσ με
χρϊμα γαλακτερό. Θ ςτεγανοποίθςθ του καλφμματοσ και τθσ μεταλλικισ ςκάφθσ κα γίνει με τθν παρεμβολι
κατάλλθλου παρεμβφςματοσ από αφρϊδεσ πλαςτικό.
Φωτιςτικά φκοριςμοφ χρθςιμοποιοφνται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του κτιρίου, εκτόσ από τα κακϊσ και
όπου προβλζπεται από τθν μελζτθ.
Ο τφποσ φωτιςτικοφ που χρθςιμοποιείται είναι χωρίσ κάλυμμα ,για δφο λαμπτιρεσ των 36W ενδεικτικοφ τφπου
Filigare Fil 180 2X35 T5 HF 2M.

ΟΔΚΑΡΝΓΝΡΔΠ
Οι ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α , 250 V με πλευρικζσ επαφζσ για τθν γείωςθ, τφπου ΣΟΥΚΟ με καπάκι για τισ
αίκουςεσ και απλοί ΣΟΥΚΟ για τουσ χϊρουσ των αικουςϊν, γραφείων .
Οι ςτεγανοί ρευματοδότεσ κα είναι 16 Α , 250 V με πλαςτικζσ επαφζσ για γείωςθ, τφπου ΟΤΚΟ, ιςχυροφ τφπου,
με προςτατευτικό κάλυμμα, κατάλλθλοι είτε για ορατι ι για χωνευτι εγκατάςταςθ.

ε κάκε αίκουςα ι γραφείο κα τοποκετθκοφν 3 ρευματοδότεσ (2 δεξιά και αριςτερά του πίνακα και ζνασ ςτθν
απζναντι πλευρά).

Επίςθσ ςε κάκε αίκουςα κα τοποκετθκεί μία διπλι πρίηα RJ45 (τθλεφϊνου και data) και με τθλεφωνικοφ
καλϊδιο εςωτερικοφ χϊρου για αγωγοφσ Φ 0,8 χιλ. με αγωγό γείωςθσ και μόνωςθ από κερμοπλαςτικι φλθ PVC ,
κωράκιςθ μζςω ταινίασ αλουμινίου ι χαλκοφ ,ενδεικτικοφ τφπου 3Τ (ST) Τ. που κα καταλιγει ςε εξωτερικό κουτί
ςτεγανό με αναμονι για τθ ςφνδεςθ με το τθλεφωνικό δίκτυο.

Σζλοσ κα τοποκετθκοφν ρευματοδότεσ για τα κλιματιςτικά μθχανιματα και τουσ κερμοπομποφσ ανάλογα με τον
αρικμό τουσ.

ΔΙΑΚΟΠΣΕ
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Οι διακόπτεσ κα είναι χωνευτοφ τφπου με κοχλίωςθ (ΤΑΜΡΛΕ ) εξαιρετικισ καταςκευισ 10 Α, 250 V.
Οι ςτεγανοί διακόπτεσ κα είναι 10 Α , 250 V περιςτροφικοί, ιςχυροφ τφπου, κατάλλθλοι για ςτεγανι εγκατάςταςθ
χωνευτι. Οι διακόπτεσ των αικουςϊν κα είναι κομμιτατζρ.
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝΗ ΞΗΛΑΘΔΠ
Κάκε αίκουςα, γραφείο ι WC κα διακζτει ζνα θλεκτρικό πίνακα επίτοιχο, μεταλλικό, καταςκευαςμζνο από
λαμαρίνα ψυχρισ εξζλαςθσ για τθν τοποκζτθςθ των οργάνων του πίνακα ςε φορείσ διπλοφ Ρ, με μεταλλικι πόρτα
και με προςταςία Ι 30 κατά DIN 40050.
Μεταλλικό πλαίςιο που τοποκετείται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του πίνακα, πάνω ςτο οποίο ςτερεϊνεται θ πόρτα του
πίνακα, θ οποία κλειδϊνει με μεταλλικι κλειδαριά.
Θ πόρτα κα είναι μονόφυλλθ. Ρλάκα ςτο εμπρόςκιο μζροσ ,πάνω ςτθν οποία κα ανοιχκοφν οι κατάλλθλεσ κάκε
φορά τρφπεσ για τα όργανα του πίνακα. Στθν πλάκα αυτι κα υπάρχουν πινακίδεσ από ηελατίνθ με επινικελωμζνο
πλαίςιο για τθν αναγραφι των κυκλωμάτων (π.χ. φωτιςμόσ Αίκουςασ). Θ πλάκα αυτι κα προςαρμόηεται ςτο πλαίςιο
με τζςςερισ επινικελωμζνεσ ανοξείδωτεσ βίδεσ , που κα μποροφν να βγαίνουν χωρίσ να υπάρχει ανάγκθ να βγαίνει
και θ πόρτα του πίνακα.
Το πάχοσ τθσ λαμαρίνασ του ερμαρίου του πλαιςίου και τθσ πλάκασ τθσ πόρτασ κα είναι τουλάχιςτον 1,00mm.
Οι πίνακεσ κα βαφοφν με δφο ςτρϊςεισ αντιδιαβρωτικισ βαφισ και μία τελικι ςτρϊςθ από βερνίκι.
Θ καταςκευι των πινάκων κα είναι τζτοια, ϊςτε τα διάφορα όργανα για διακοπι, χειριςμό, αςφάλιςθ, ενδείξεισ
κ.τ.λ. να είναι προςιτά με ευκολία μετά τθν αφαίρεςθ των εμπρόςκιων καλυμμάτων των πινάκων, να είναι
τοποκετθμζνα ςε κανονικζσ κζςεισ και να είναι δυνατι θ άνετθ αφαίρεςθ, θ επιςκευι και θ επανατοποκζτθςι τουσ
,χωρίσ να επθρεάηονται τα υπόλοιπα όργανα που βρίςκονται κοντά.
Οι ηυγοί των πινάκων πρζπει να είναι κατάλλθλοι για τθν ςτερζωςθ αςφαλειϊν και μικροαυτομάτων για τθν
προςαγωγι και απαγωγι του ρεφματοσ. Θ επιτρεπόμενθ ζνταςθ κα είναι τουλάχιςτον ίδια με αυτι που επιτρζπεται
για τον διακόπτθ του πίνακα. Πλοι οι ηυγοί κα φζρουν και ςυλλεκτιριο ηυγό από χαλκό για τθ γείωςθ και ηυγό για τισ
φάςεισ και τον ουδζτερο.
Οι πίνακεσ κα ςυναρμολογθκοφν ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ και κα παρζχουν άνεςθ χϊρου για τθν ςφνδεςθ των
κυκλωμάτων.
Δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν καλι και ςφμμετρθ εμφάνιςθ των πινάκων, γι' αυτό κα τθρθκοφν οι εξισ αρχζσ :
Τα ςτοιχεία προςαγωγισ των πινάκων κα βρίςκονται ςτο κάτω μζροσ του πίνακα.
Τα γενικά ςτοιχεία του πίνακα ( διακόπτεσ , αςφάλειεσ ) κα τοποκετθκοφν ςυμμετρικά ωσ προσ τον κατακόρυφο
άξονα του πίνακα.
Τα υπόλοιπα ςτοιχεία κα είναι διατεταγμζνα ςε κανονικζσ οριηόντιεσ ςειρζσ, ςυμμετρικά επίςθσ προσ τον
κατακόρυφο άξονα του πίνακα.
Στο επάνω μζροσ των πινάκων και ςε ςυνεχι οριηόντια ςειρά ι ςειρζσ κα υπάρχουν κλζμενσ , ςτα οποία κα ζχουν
οδθγθκεί οι φάςεισ ,οι ουδζτεροι και οι γειϊςεισ κάκε γραμμισ ,με τζτοιο τρόπο ϊςτε ,κάκε γραμμι που ειςζρχεται
ςτον πίνακα να ςυνδζεται με όλουσ τουσ αγωγοφσ μόνο ςτο κλζμενσ. Οι ςειρζσ των κλζμενσ κα βρίςκονται ςε τζτοια
απόςταςθ μεταξφ τουσ, ϊςτε, κάκε ςειρά που είναι πιο κάτω να βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από το βάκοσ
του πίνακα από ότι θ προθγοφμενθ ςειρά.
Οι εςωτερικζσ ςυρματϊςεισ κα οδθγοφνται προσ το κλζμενσ από πίςω ζτςι ϊςτε, θ επάνω επιφάνειά τουσ να είναι
ελεφκερθ για τθν εφκολθ ςφνδεςθ των εξωτερικϊν καλωδίων.
Οι γραμμζσ που χαρακτθρίηονται ςτα ςχζδια ςαν εφεδρικζσ κα είναι πλιρεισ και ςυνεχείσ μζχρι τα κλζμενσ.

Σελίδα 44

19PROC005289741 2019-07-17
Θ εςωτερικι ςυνδεςμολογία των πινάκων κα είναι άριςτθ από τεχνικι και αιςκθτικι άποψθ, δθλαδι τα καλϊδια κα
ακολουκοφν ομαδικά ι ξεχωριςτά ευκείεσ και ςφντομεσ διαδρομζσ. Στα άκρα τουσ κα είναι καλά προςαρμοςμζνα
και ςφιγμζνα με κατάλλθλεσ βίδεσ και περικόχλια, δεν κα παρουςιάηουν αδικαιολόγθτεσ διαςταυρϊςεισ και ςτα
άκρα κα φζρουν αρικμοφσ. Με μεγάλθ επίςθσ προςοχι κα γίνει και θ πρόςδεςθ των καλωδίων ςε ομάδεσ, όπου
αυτό είναι αναγκαίο.
Οι ηυγοί κα είναι χάλκινοι ,επικαςςιτερωμζνοι, ςε τυποποιθμζνεσ διατομζσ.
Οι διατομζσ των καλωδίων και των χάλκινων τεμαχίων εςωτερικισ ςυνδεςμολογίασ κα είναι επαρκείσ και κα
ςυμφωνοφν κατ' ελάχιςτον προσ αυτζσ που αναγράφονται ςτα ςχζδια για τισ αντίςτοιχεσ γραμμζσ άφιξθσ και
αναχϊρθςθσ.
Ο ελάχιςτοσ εξοπλιςμόσ του θλεκτρικοφ πίνακα κα είναι :
1 ραγοδιακόπτθσ 3X40 Α
1 αςφαλειοαποηεφκτθσ NEOZED 3X25 A
1 ρελαί διαρροισ 30mΑ - 3X40 Α
1 μικροαυτόματο διακόπτθ ιςχφοσ
1 αυτόματθ αςφάλεια WL 1X16 Α για το κφκλωμα των ρευματοδοτϊν
1 αυτόματθ αςφάλεια WL 1X16 Α για κάκε κερμαντικό ςϊμα ι κλιματιςτικό
1 αυτόματθ αςφάλεια WL 1X10 Α για το κφκλωμα φωτιςμοφ ενδεικτικζσ λυχνίεσ.
Ο πλιρθσ εξοπλιςμόσ του πίνακα κάκε αίκουςασ κα προκφπτει από τθ θλεκτρολογικι μελζτθ που κα εκπονθκεί
από τουσ ςυμμετζχοντεσ.

ΘΑΙΩΓΗΩΠΔΗΠ
2

2

Οι θλεκτρικζσ καλωδιϊςεισ κα είναι ΝΥΜ 3X1.5mm και 3X2.5 mm για φωτιςτικά ςϊματα και ρευματοδότεσ
αντίςτοιχα και κα τοποκετθκοφν ςε πλαςτικό κανάλι ανάλογθσ διατομισ διαιροφμενου τφπου, ενϊ τα κουτιά των
διακοπτϊν και διακλαδϊςεων κα είναι πλαςτικά ςτεγανά. Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ κα είναι επίτοιχεσ.
Φςτερα από ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ, οι γραμμζσ ςτθν οροφι μπορεί να μθν είναι ορατζσ αλλά τοποκετθμζνεσ με
εφκαμπτουσ ςωλινεσ τφπου SIBI ανάμεςα ςτο πάνελ οροφισ και τθν κεραμοειδι λαμαρίνα.
Στισ διελεφςεισ των θλεκτρικϊν γραμμϊν από τα μεταλλικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ και τα πάνελ κα τοποκετθκοφν
ελαςτικοί δακτφλιοι για λόγουσ αςφαλείασ.

ΑΙΔΜΗΘΔΟΑΛΝ - ΓΔΗΩΠΖ

Θ εγκατάςταςθ του αλεξικζραυνου και τθσ γείωςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197.
Για τθν προςταςία από τουσ κεραυνοφσ προβλζπεται θ κωράκιςι με τθ βοικεια γυμνϊν αγωγϊν Φ 8mm
από κράμα αλουμινίου (AIMgSi) μετά των αντίςτοιχων ςτθριγμάτων ανά 50 εκ., που δθμιουργοφν
κωράκιςθ τφπου κλωβοφ με το οποίο κα ςυνδεκοφν τα μεταλλικά μζρθ .
Θ προςταςία κα γίνει για κάκε μεμονωμζνθ αίκουςα ι για ςυςτοιχία οικίςκων.
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ΑΓΩΓΝΗ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ
Στο δϊμα (ςτζγθ) των κτιρίων κα εγκαταςτακεί δίκτυο από γυμνό αγωγό Φ 8mm από κράμα αλουμινίου (AIMgSi) ι
χαλφβδινο κερμά επιψευδαργυρωμζνο αγωγό Φ 8mm. Ο αγωγόσ κα ςυγκρατείται με ανάλογου υλικοφ ςτθρίγματα
ανά 50 εκ., περίπου με τθν ανάλογθ ςτεγανοποίθςι τουσ.
Τυχόν υπερυψωμζνεσ καταςκευζσ κα προςτατεφονται ιδιαίτερα με ακίδεσ.
Πε πεπίπηωζη πος ηοποθεηούνηαι αίθοςζερ ζε ζειπά (ζςζηοισία οικίζκων), θα έσοςν ζςνέσεια μεηαξύ
ηοςρ οι αγωγοί πποζηαζίαρ.
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΟΔΟΥ
Γηα κεκνλσκέλε Αίζνπζα : Τν δίθηπν πξνζηαζίαο ελώλεηαη ζε δύν δηακεηξηθέο ζέζεηο,· κε αγσγνύο
θαζόδνπ από θξάκα αινπκηλίνπ (AIMgSi ) ή ραιύβδηλν ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν από γπκλό αγσγό Φ
10mm, όπνπ θάζε αγσγόο θαζόδνπ κεηά ησλ αληηζηνίρσλ ζηεξηγκάησλ αλά 50 εθ θαηαιήγεη ζε έλα
εηδηθό θξεάηην αιεμηθεξαύλνπ κε δύν ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην. Δηεπθξηλίδεηαη όηη
θάζε κεκνλσκέλε Αίζνπζα - Γξαθείν - ΜΟ ζα θέξνπλ δύν εηδηθά θξεάηηα αιεμηθεξαύλνπ κε δύν
ράιθηλα ειεθηξόδηα γεηώζεσο αλά θξεάηην.
Κάκε αγωγόσ κακόδου πριν από τθν είςοδό του ςτο ζδαφοσ και μζχρι φψουσ 2 m κα περιβλθκεί με γαλβανιςμζνο
ςωλινα Φ 1 1/4" . Ο ςωλινασ αυτόσ πρζπει να ανοιχκεί ςτθν γενζτειρά του με πριόνιςμα για τθ δθμιουργία
διακζνου αζρα προσ αποφυγι παραςιτικοφ πουπινιςμοφ τθσ γραμμισ κακόδου.
ΓΗΘΡΝ ΓΔΗΩΠΖΠ
Ν κάθε αγωγόρ γείωζηρ θα καηαλήγει ζε ειδικά θπεάηια αλεξικέπαςνος, δηλαδή για μεμονωμένη
Αίθοςζα - Γπαθείο - ΚΝ δύο ηοςλάσιζηον θπεάηια ανά αίθοςζα με δύο σάλκινα ηλεκηπόδια γειώζεωρ
ανά θπεάηιο.
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται , με ειδικό γειωςόμετρο να ελζγξει τθν αντίςταςθ που δεν πρζπει να είναι
μεγαλφτερθ από 10 Ω. Με τθν παραλαβι ο προμθκευτισ κα βεβαιϊςει εγγράφωσ ότι θ αντίςταςθ δεν είναι
μεγαλφτερθ από 10 Ω.
Δπιζημαίνεηαι όηι ζε πεπίπηωζη πος ηοποθεηούνηαι αίθοςζερ ζε ζειπά (ζςζηοισία οικίζκων), ο απιθμόρ
ηων θπεαηίων με ηα ανηίζηοισα διπλά σάλκινα ηλεκηπόδια γείωζηρ ανά θπεάηιο, θα είναι ηοςλάσιζηον
όζορ ο απιθμόρ ηων αιθοςζών, ή γπαθείων ή WC ζςν ένα.
Πηα ζημεία ζύνδεζηρ ηος αγωγού καθόδος με ηα δύο ηλεκηπόδια σαλκού αλεξικέπαςνος θα
ηοποθεηηθεί διμεηαλλικό έλαζμα για ηην αποθςγή ηλεκηπόλςζηρ.

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ
Ελιφκθςαν υπ' όψθ ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων Ρ.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Τ.Α. τθσ 17/2/1988), τα
Ραραρτιματα Α, Β, Γ και Δ τθσ υπ' αρικ. 3/1980 Ρυροςβεςτικισ Διάταξθσ, οι ςχετικοί κανονιςμοί του ΕΛΟΤ.
ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4.4 του άρκρου 7 των ειδικϊν διατάξεων δεν απαιτείται θ τοποκζτθςθ αυτόματου
ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ.

ΚΝΛΗΚΝ ΓΟΝΓΝΡΗΘΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΝ ΓΗΘΡΝ -ΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ
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ΘΑΡΑΠΒΔΠΖΠ
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4.3 και 4.5 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 71/1988, δεν απαιτείται μόνιμο υδροδοτικό
πυροςβεςτικό δίκτυο και αυτόματο ςφςτθμα πυρόςβεςθ

ΦΩΣΙΜΟ ΑΦΑΛΕΙΑ

Θα τοποκετθκοφν δφο φωτιςτικά αςφαλείασ, εκ των οποίων το ζνα με ζνδειξθ εξόδου κινδφνου πάνω από τθν
πόρτα εξόδου.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ – TEYΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: www.ppel.gov.gr, www.promitheus.gov.gr
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ-ΡΕ ΑΓΟΛΙΔΑΣ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *5012+
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΡΑ.ΟΔΟΣ ΝΑΥΡΛΙΟΥ-Ν.ΚΙΟΥ/ΝΑΥΡΛΙΟ/21100+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΧΑΤΗΑΑΣ ΑΙΣΤΕΙΔΘΣ-ΕΛΕΝΘ ΜΑΝΤΗΑΘ+
- Τθλζφωνο: *2752360402-398]
- Θλ. ταχυδρομείο: *doy@argolida.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.ppel.gov.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [προμικεια εξοπλιςμοφ για το ζργο «Ρρομικεια προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ

διδαςκαλίασ για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ» & «Ρρομικεια
προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ WC για τθν κάλυψθ αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου
Άργουσ» CPV 44211000-2]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……………………………………..+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *2]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *2258/2019]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Σελίδα 52

19PROC005289741 2019-07-17
Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ·

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«αςηοκάθαπζη»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έσει

ζςνάτει

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

ΤΕΛΟΣ ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ
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